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 مقدمت

  . تاطُٛح يرُٕػح ذُرظى فٙ ثالثح أصُاف كثشٖ ٔ ْٙ انًؼادٌ ٔ يصادس انطالح ٔ انًٛاِ انجٕفٛحخسٔازٚرٕفش انًغشب ػهٗ يٕاسد ٔ 

 فًاْٙ أْى انًٕاسد انثاطُٛح انرٙ ٚرٕفش ػهٛٓا انًغشب ٔ كٛف ذرٕصع ْزِ انًٕاسد ٔ يا حجًٓا؟

 توزيغ وحجم موارد المياه الجوفيت بالمغرب

 يهٌٕٛ يرش يكؼة فمظ يٕصػح تشكم غٛش 4173 يهٌٕٛ يرش يكؼة، ذشكم يُٓا انًٛاِ انجٕفٛح 22193ٚرٕفش انًغشب يٕاسد يائٛح يًٓح ٚمذس حجًٓا ب

 .يٍ انًٕاسد انًائٛح نهًًهكح فٙ كم يٍ حٕض انهٕكٕط ٔ حٕض سثٕ% 51يركافئ، ار ذرٕفش انًُاطك انًرٕاجذج تألصٗ انشًال انغشتٙ ػهٗ 

 

 

  

ذؼرثش ْزِ انًٕاسد انًائٛح ػُصشا يًٓا فٙ االلرصاد انًغشتٙ ، فٓٙ ذسرؼًم نرٕنٛذ انطالح انكٓشتائٛح ٔ فٙ انًجال انفالحٙ ، ٔ فٙ االسرؼًاالخ انًُضنٛح 

ٔ انصُاػٛح أٚضا، ٔ نكٍ تسثة انرمهثاخ انًُاخٛح ٔ يٕجاخ انجفاف انرٙ ذشٓذْا انًُطمح أصثحد انفشش انًائٛح يٓذدج تانجفاف ٔ خصٕصا انجٕفٛح 

  .يُٓا

 أنواع و حجم و توزيغ المعادن المتوفرة بالمغرب

https://draft.blogger.com/blog/post/edit/3234768449326739096/3494086921300448250
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ٚرٕفش انًغشب ػهٗ يؼادٌ يرُٕػح تاحرٛاطٛاخ ٔ أحجاو يرثاُٚح ، أًْٓا يؼذٌ انفسفاط انز٘ ٚرٕفش انًغشب ػهٗ أكثش احرٛاطٙ يُّ ػهٗ يسرٕٖ انؼانى 

فٙ ػذج يُاطك أيٓا خشٚثكح ٔ انٕٛسفٛح ٔ تٕكشاع ،يًا ٚسًح ترسٕٚمّ نهذاخم ٔ انخاسج ،كًا ٚرٕفش انًغشب ػهٗ احرٛاطٙ يٓى يٍ انشصاص ٔ انضَك 

 .تانشًال انششلٙ ًٚكٍ ذسٕٚمٓا نهخاسج، أيا تالٙ انًؼادٌ األخشٖ كانحذٚذ فٓٙ يرٕاجذج تكًٛاخ ضؼٛفح ال ًٚكُٓا سذ حاجٛاخ انسٕق انذاخهٙ

 

 

 

 !مالحظت

 .سررغٛش االحرٛاطٛاخ ترغٛش انسؼش ٚمصذ تاالحرٛاطٙ كًٛح انًؼذٌ انرٙ ًٚكٍ اسرخشاجٓا تركهفح يجذٚح تُاًء ػهٗ سؼش رنك انًؼذٌ فٙ انسٕق انحانٙ، نزا

 

 

 أنواع و حجم و توزيغ موارد الطاقت الباطنيت بالمغرب

ٚرٕفش انًغشب ػهٗ يٕاسد طالح تاطُٛح يرُٕػح كانغاص انطثٛؼٙ تانشًال انغشتٙ ٔ انفحى  تألصٗ انشًال انششلٙ، نكٍ تكًٛاخ ضؼٛفح جذا ال ًٚكُٓا 

ذغطٛح طهة انسٕق انذاخهٙ ،كًا ٚرٕفش ػهٗ كًٛاخ ضخًح يٍ انُفظ انصخش٘ اال أَّ غٛش لادس ػهٗ االسرفادج يُّ تسثة صؼٕتح اسرخشاجّ يًا ٚرطهة 

 .أيٕال طائهح ٔ ذمُٛاخ ال ٚرٕفش ػهٛٓا انًغشب

نزا ٚسرٕسد انًغشب كًٛاخ كثٛشج يٍ انًُرجاخ انُفطٛح انرٙ ذثمم كاْم االلرصاد انًغشتٙ ٔ ذثطئ ٔثٛشج ذًُٛرّ، تسثة ذضاٚذ انطهة ػهٗ انطالح تشكم 

  .سُٕ٘ ٔ ضغ انًٕاسد ، يًا ٚؼًك يٍ ذثؼٛح االلرصاد انًغشتٙ نهذٔل انًصذسج نهًُرٕجاخ انُفطٛح ٔ انطالٛح

ٔ نهحذ يٍ ْزِ انرثؼٛح لاو انًغشب تاسرثًاساخ ضخًح فٙ يصادس انطالح انًرجذدج كانطالح انشًسٛح تًحطح َٕس تٕسصاصاخ، ٔ  يحطح انطالح انشٚحٛح 

 .تطُجح ٔ  يحطح أفٕساس نهطالح انكٓشيائٛح
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